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Az amerikai fõvárosban rendezték meg az ünnepséget

Emlékezés százmillió áldozatra
A kommunista rezsimek áldozataira emlékeztek Washingtonban. Az
amerikai fõváros központjában lévõ emlékmûnél
több mint 25 ország nagykövetsége, köztük Magyarország képviselõje és
az Egyesült Államokban
mûködõ egyes civil szervezetek képviselõi helyeztek el koszorúkat.
A koszorúzással a washingtoni székhelyû Kommunizmus Áldozatainak
Emlékalapítványa emlékezik meg minden évben a
kommunista rendszerek
több mint százmillió áldozatáról.
Az idén elõször Németország képviselõje is elhelyezte az emlékezés és a
tisztelet virágait. Az idei
ünnepségen megemlékeztek a hidegháború idõsza-

kának amerikai veteránjairól is.
Az
emlékalapítvány
nem csupán az emlékezést tekinti feladatának,
hanem a kommunizmus
történetének feldolgozását
és megismertetését, a még
sok helyütt élõ áldozatok
felkutatását és megszólaltatását. Ennek jegyében is
nyújtják át minden évben
a Truman-Reagan Szabadság Érdemérmet.
A 98 éves Gail H. Halvorsen ezredest, az Egyesült Államok légierejének nyugalmazott pilótáját tisztelték
meg az érdeméremmel, aki
egyike volt azoknak az amerikai katonáknak, akik az
1948 júniusa és 1949 májusa közötti berlini blokád idején a nyugat-berliniek ellátását biztosító légihíd egyik
irányítója volt.

Az úzvölgyi katonatemetõ helyreállítását követelik

Elégtételt várnak a gyalázatért

A washingtoni megemlékezés résztvevõi az emlékmûnél

A szerencsétlenséget tizennégyen élték túl

Kiemelték az elsüllyedt hajót
erõs sodrású Dunából, a
többiek áldozatul estek. A
kiemelés elsõ fázisában a
kapitányi hídig emelték a
hajót, majd a búvárok kutatták át a roncsot, amelyben holttesteket is találtak,
köztük egy hatéves kislányt.
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Teodor Melescanu közölte, hogy a román miniszterelnök utasítására a védelmi
tárca felügyelete alá kerül a
temetõ, amit a magyar miniszter tudomásul vett.
Szijjártó Péter arra kérte Teodor Melescanut,
hogy a két védelmi minisztérium minél elõbb

kezdje meg a tárgyalásokat a kétoldalú és nemzetközi kötelezettségeknek
megfelelõ rend helyreállítása érdekében.
Mint ismert, a moldvai
Dormánfalva önkormányzata önkényesenromán
parcellát alakított ki a székelyföldi Csíkszentmárton

kezelésében lévõ úzvölgyi
sírkertben, ahol – a magyarokból álló élõlánc ellenére
– több ezer román tört be
erõszakkal a temetõbe.
A románok megrongálták a temetõ székelykapuját, és a magyar katonák
fakeresztjeit is kitépték a
földbõl, majd a hatósági
tiltás ellenére ortodox
szertartás szerint „felszentelték” a törvénytelenül felállított emlékmûvet.
Az RMDSZ ellenzi az
úzvölgyi katonatemetõ ro-

mán államosítását, miután
az állami intézmények „nem
akarták, vagy nem tudták”
megakadályozni a közelmúltbeli incidenseket –
mondta Kelemen Hunor
pártelnök. Az RMDSZ a sírkert eredeti állapotának helyreállítását szorgalmazza.
Kelemen Hunor szerint
a temetõ botrányáért
Codrin Munteanu, a védelmi minisztérium fõtitkára, volt Kovászna megyei prefektus felelõs.
(Folytatás a 2. oldalon.)

Erősödő tiltakozás Erdélyben

Aláírásgyûjtéssel tiltakozik az
RMDSZ Maros megyei szervezete az
ellen, hogy a román kormány jóváhagyta a marosvásárhelyi orvosi egyetem román többségû vezetésének
döntését, miszerint az egykor kizárólag magyar tannyelvû egyetem felveszi
George Emil Palade román származású amerikai Nobel-díjas orvos nevét.

Az RMDSZ szerint a kormány
döntése, mely megerõsíti az egyetemi szenátusi határozatot az átkeresztelésrõl, szentesíti az egyetemen
évtizedek óta zajló magyarellenes
törekvéseket.
A szövetség szerint teljesen világos, hogy ez a lépés is az egyetem
magyar jellegét, múltját óhajtja

számûzni, letagadni. Közölték, hogy
a kormány döntése ellen Erdélyszerte aláírásgyûjtésbe kezdenek.
Az egyetemen 2011-ben alakult ki
éles ellentét az intézmény román vezetése és magyar tagozata között
amiatt, hogy az egyetem vezetése az
intézményi autonómiára hivatkozva
(Folytatás a 2. oldalon.)

Fergeteges Magyar Nap Torontóban

A hullámsírból kiemelt Hableány

A Hableányt felborító
Viking Sigyn szállodahajó
64 éves ukrán kapitányát
halálos tömegszerencsétlenség gondatlan okozása
miatt elõzetes letartóztatásba helyezték, de a férfit
végül 15 millió forint óvadék ellenében kiengedték
a fogdából.

Az ukrán hadsereg ámokfutása Kárpátalján

Erőszakkal soroztak be fiatalokat
Ukrán médiaforrások szerint, a kárpátaljai Csap település nemzetközi vasúti határátkelõjérõl erõszakkal vittek el két magyar fiatal fiút a
hatóságok azért, hogy besorozzák õket az ukrán hadseregbe – írja a Kárpát Hír.

Sajtóértesülések alapján
a nagydobronyi lakhelyû
magyar fiatalok Magyarországra készültek, azonban
az útlevél ellenõrzésen fennakadtak.
(Folytatás a 2. oldalon.)

„Az, hogy valaki magyar, az átvérzik azon,
ahogy angolul ír.” Makovecz Benjamin
Támogassuk és terjesszük
az Amerikai/Kanadai Magyarság újságot,
hogy megmaradjon a magyar sajtó Észak-Amerikában!

Hatalmas sikerrel rendezték meg a minap a hagyományos Magyar Napot a torontói Magyar Házban. Az
idei rendezvény különlegességét az adta, hogy Kovács Péter András, a népszerû humorista személyében Magyarországról érkezett vendégelõadó is fellépett a nap folyamán.
A Magyar Nap elõtt az
Arany János Magyar Iskola
évzárója zajlott le a torontói
és a szûkebb-tágabb környékbeli magyarság kulturális központjában,ahol az
osztályok színpadi mûsorokkal mutatták be szüleiknek, hogy mit is tanultak
az elmúlt tanévben.

A Magyar Nap színes és
változatos programjában
nagy sikerrel lépett fel a Kodály néptáncegyüttes, Gáspár Gyula színjátszócsoportja, a Kerecsen Íjászok, a
cserkészek képviseletében
Kontra Tamás és az Arany
János Iskola bábszínháza.
(Folytatás a 12. oldalon.)
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Közösen kell elvetni az atomháborút
Az orosz és az amerikai elnöknek közös nyilatkozatban kell elfogadhatatlanná nyilvánítania a nukleáris háborút – mondta Szergej Lavrov orosz külügyminiszter egy moszkvai nemzetközi tanácskozáson.
„Politikai értelemben elvi jelentõségû, hogy Oroszország és az Egyesült Államok megnyugtassa a világ
többi részét, s a legfelsõ szinten közös nyilatkozatot
fogadjon el arról, hogy a nukleáris háború megnyerhetetlen, ezért elfogadhatatlan és megengedhetetlen” – jelentette ki az orosz diplomácia vezetõje.

Újabb amerikai katonák a lengyeleknél

Újabb támadás a marosvásárhelyi egyetem ellen

Színes és változatos programot rendeztek a Magyar Házban

maga alá gyûrte a Hableány nevû turistahajót,
amely 35 emberrel – 33
dél-koreai turistával és a
kétfõs magyar személyzettel – gyorsan elsüllyedt
az áradó folyóban.
A baleset után 14 embert épségben mentettek
ki a 10-15 Celsius-fokos,
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A székelyföldi úzvölgyi magyar-osztrák katonatemetõ románok általi erõszakos elfoglalását és meggyalázását követõen – amelyrõl legutóbbi lapunkban beszámoltunk – Szijjártó Péter külügyminiszter telefonon tárgyalt román kollégájával.

A Duna mélyérõl kiemelték azt a városnézõ
hajót, amely egy luxus
szállodahajóval ütközött
össze a minap este a Margit hídnál. Mint lapunkban is megírtuk, a hatalmas Viking Sigyn lakóhajó
hátulról felborította és
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Donald Trump amerikai elnök bejelentette, hogy
rövidesen további ezer katona indul Lengyelországba a kétoldalú együttmûködés keretében, amelynek
erõsítésérõl közös nyilatkozatot írt alá a Fehér Házba látogató Andrzej Duda államfõvel. Közölte azt is,
hogy három hónapon belül teljes vízummentességet biztosít a lengyel állampolgároknak. Az újabb
amerikai katonák állomásoztatásának infrastruktúráját és teljes költségét Varsó állja. Lengyelországban jelenleg négy és fél ezer amerikai katona tartózkodik.

Nem helyénvaló az „alulértékelés”
Visszautasította az Európai Bizottság Donald
Trump amerikai elnök kijelentését az euró dollárral
szembeni alulértékeltségérõl. Nem helyénvaló az
„alulértékelés” kifejezés használata, az átváltási árfolyamot ugyanis a piaci erõk határozzák meg, az
Európai Központi Bank az árstabilitás fenntartására
összpontosít – mondta Valdis Dombrovskis, az EB
euróért is felelõs alelnöke. Trump elõzõleg közölte:
az euró és más valuták is le vannak értékelve a dollárhoz képest, ami komoly hátrányba sodorja az
Egyesült Államokat.

Kerítést építettek a horvátok
Horvátország három méter magas, lándzsás fémkerítést épített a Velika Kladusához közeli északnyugat-boszniai Maljevac határátkelõn. A horvát
belügyminisztérium szerint a kerítés schengeni elõírás, amely szerint a határátkelõket és azok környezetét technikai akadállyal is védeni kell. Hozzátették
ugyanakkor: a fémkerítés abban is segít, hogy az illegális bevándorlók ne tudjanak erõszakkal áttörni a
határon. További két határátkelõre, valamivel északabbra, Gejkovacra és attól valamivel délebbre, Pasin Potokra is kerítést telepítenek – közölték.

Szabadlábra helyezik a lincselőt
A Szegedi Törvényszék úgy döntött, hogy az emberölés és rongálás bûntette miatt 17 év szabadságvesztéssel sújtott ifj. H. D.-t feltételes szabadságra
bocsátják. Az elítélt feltételes kedvezménnyel július
15-én szabadulhat. Ifj. H. D.-t az olaszliszkai emberölési ügy elsõrendû vádlottjaként ítélték el. Szögi Lajos tiszavasvári tanárt a gyermekei szeme láttára
verték agyon 2006. október 15-én, Olaszliszkán, miután a feltételezések szerint – amit azóta az eljárás
megcáfolt – autójával elsodort egy kislányt, aki árokba esett, de nem sérült meg.
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Az úzvölgyi katonatemetõ helyreállítását követelik

Elégtételt várnak a gyalázatért

(Folytatás az 1. oldalról.)
Úgy vélekedett, hogy
amíg Munteanu – aki a
székelyzászló használata
elleni pereket elindította –
fontos tisztséget tölt be a
tárcánál, még brutálisabb
beavatkozással próbálkoznak a temetõben.
A Hargita megyei csendõrség 204 ezer forintnyi öszszegre megbírságolta Grüman Róbertet, a Kovászna
megyei önkormányzat alelnökét és Borboly Csabát, a

Hargita megyei tanács elnökét arra hivatkozva, hogy
a székelyek békés tüntetését
nem jelentették be elõre.
Szijjártó Péter elmondta: Romániának nem a temetõ békés emlékezõit,
hanem az erõszakos, magyarellenes akció felelõseit kellene megbüntetnie.
Hangsúlyozta: a történtek
tisztességes kivizsgálását
várja Romániától.
Elfogadhatatlannak nevezte, hogy a hatóságok

az erõszak felelõsei helyett az erõszak áldozatait
büntették meg.
A román védelmi minisztériumnak alárendelt Hõsök
Emléke Országos Hivatal
szerint tizenegy román katona nyugszik az úzvölgyi
katonatemetõben, amely
megerõsíti a magyar álláspontot, hogy Dormánfalva
önkormányzata tizenegy román katonának állított ötven keresztet és emlékmûvet a temetõben.

30 éve temették újra Nagy Imrét és társait

Tisztelet a mártír kormányfőnek

Representatives in the USA:
Éva Tarnoy
216 Ashford Ave, Tonawanda NY, 14150

Erősödő tiltakozás Erdélyben

(Folytatás az 1. oldalról.)
nem léptette életbe az oktatási törvény magyar
szempontból fontos elõírásait, amelyek a magyar
nyelvû oktatás státusát lettek volna hivatottak megerõsíteni.
Jelenleg csak az elméleti képzés zajlik magyar
nyelven.
(Az egyetemmel kapcsolatos további cikkünk a
8. oldalon.)

Az egyetem magyar diákjai egy korábbi tiltakozáson

Az ukrán hadsereg ámokfutása Kárpátalján

Erőszakkal soroztak be fiatalokat
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Újabb támadás a marosvásárhelyi egyetem ellen

Orbán Viktor és felesége, Lévai Anikó fehér rózsákat helyezett el az 1958. június 16-án kivégzett
és 30 évvel ezelõtt újratemetett Nagy Imre egykori miniszerelnök sírjára a 301-es parcellában.
A kormányfõ emellett a névtelen áldozatokról és névtelen elesettekrõl is megemlékezett.

(Folytatás az 1. oldalról.)
Úgy tudni,az egyik fiú
magyar útlevelet nyújtott át,
ennek ellenére elvitték a hatóságok.Jelenleg az ungvári
katonaság gyûjtõpontján
várják, hogy továbbszállítsák õket Ukrajna valamelyik kiképzõbázisára.
A KárpátHír szerint az
utóbbi hetekben ismét több
helyrõl hallani, hogy erõszakosan próbálkoznak a
katonai behívók átadásával
és a besorozással.
Legutóbb például a helyi hajógyár bejáratánál
próbálkoztak a herszoni
hadkiegészítõ dolgozói.
Amint az egy Facebookra
is felkerült videofelvételen
is látszik, katonák jelentek
meg a gyár elõtt néhány
rendõr kíséretében, és bejelentették, hogy behívókat fognak átadni.
A munkába igyekvõ fiataloktól
megkérdezték,

hány évesek, és aki korban
megfelelt, annak átnyújtottak egy meghívót, és felszó-

ték el a személyi igazolványokat, és átadták a behívókat. A területi hadkiegészítõ

Kárpátaljai fiatalokat visznek a kiképzõközpontokba

lították, hogy menjen velük. Aki erre nem volt hajlandó, erõszakkal próbálták
kituszkolni az utcára. A kiszemelt férfiak mellett a
gyár többi munkása és a kapuõrök álltak ki.
Cserkasziban
pedig
nemrég egy piactéren kér-

parancsnokság szerint mindenben az érvényes jogszabályoknak megfelelõen jártak el. Az ukrán hadsereg
feltöltéséhez a 20-27 év közötti férfiakat igazoltatják
közterületeken, és átadják a
behívókat a sorköteles korú
fiataloknak.

Biztonsági rendszer a forgalmas repülõtéren

Magyar védelem New Yorkban

Magyar fejlesztésû biztonsági rendszert telepít az
egyik
legforgalmasabb
amerikai repülõtér.A több
tucat nagy felbontású és
nagy pontosságú kamerából álló külsõ védelmi
rendszer az egyik legmo-

Hirdessen a nyugati világ legnagyobb hetilapjában!

A jól informált magyar
a Kanadai/Amerikai Magy
arságot
ságot
Magyar
olvassa!

dernebb technológia, amivel a 100%-ban magyar tulajdonú Metalcom Zrt. leányvállalata, az Imageonix Technologies van jelen a nemzetközi piacon.
Az évi több mint 30
milliós utasforgalmat bo-

nyolító La Guardia reptér
árban és mûszaki tartalomban is a legjobbnak
találta a magyar cég rendszerét, így annak kiépítése hamarosan elindul,
s augusztus végére be is
fejezõdik.

